SK.1711.17 .2015
Kalisz, dnia 28 grudnia 2015 r.

Dokumentacja

Jednostka

kontrolowana:

Rodzaj kontroli:

Temat kontroli:

Szkola Podstawowa

z przebie~u kontroli

Nr 23 w Kaliszu.

kontrola problemowa

Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - plan i wykonanie
wydatków budzetowych.

Zakres kontroli:
Kontrole realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - planu i wykonania wydatków
budzetowych przeprowadzono w zakresie:
1. Planu finansowego wydatków budzetowych na rok 2015 i jego ewidencji ksiegowej.
2.

Zgodnosci

danych

wykazanych

w

sprawozdaniu

RB-28S

z wykonania

planu

wydatków

budzetowych z danymi ewidencji ksiegowej.
3.

Realizacji zaplanowanych wydatków budzetowych w 2015 roku w zakresie:
a)

wykonania planu w ukladzie wykonawczym,

b) celowosci, gospodarnosci i legalnosci,
c)

przestrzegania

przepisów

z zakresu rachunkowosci

planu kont w zakresie wydatków

budzetowych,
d) umów cywilno - prawnych.

Okres objety kontrola:

Termin przeprowadzenia
Narada

pokontrolna

- 2015 rok - planowanie i wykonanie wydatków budzetowych (próba)

kontroli: od 16.10.2015 r. do 27.10.2015 r.

odbyla sie w dniu: 29.10.2015 r.

Zalacznik:
l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Arent Dorota
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Kalisz, dnia 29 pazdziernika 2015 r.
Wystapienie pokontrolne

Pani
Beata Raczak
Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 13
w Kaliszu

Dzialajac na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu
wprowadzonego zarzadzeniem Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 pazdziernika 2015 r. informuje,
ze przeprowadzona przez Stanowisko pracy ds. kontroli Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa, w
zakresie realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - plan i wykonanie wydatków budzetowych
w 2015 r., wykazala w badanej próbie dokumentów nieprawidlowosci, które sa wynikiem nieprzestrzegania
przepisów ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujaca nieprawidlowosc:

1. Zapisy ksiegowe dwóch operacji gospodarczych wprowadzono do ksiag rachunkowych z bledna data ich
faktycznego dokonania, co narusza art. 24 ust. 2 w zwiazku z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowosci.

(strony 15-16,23 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

1. Do ksiag rachunkowych wprowadzac zapisy ksiegowe odzwierciedlajace stan rzeczywisty, w tym date
dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.

Ponadto w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje Pania Dyrektor
do sprawowania

samokontroli

oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego, jak tez

przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej, gdyz przeprowadzona kontrola
nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki.

Jednoczesnie przypominam, ze do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie, aby ukazujace
sie przepisy prawne byly na biezaco analizowane, a wskutek zachodzacych zmian wewnetrzne akty prawne
niezwlocznie nowelizowane.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego i konsultowac sie ze Skarbnikiem Miasta
Kalisza oraz z pracownikami Urzedu Miejskiego w Kaliszu, a w szczególnosci Wydzialu Edukacji i Wydzialu
Finansowego.

o sposobie

realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy powiadomic

mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada 2015 r.
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Do wiadomosci:
1) Pan Mariusz Witczak Naczelnik JJYdzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu
2) Pani Irena Sowicka Skarbnik Miasta Kalisza
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Szkola Podstawowa Nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka

SZKOLA PROMUJACA ZDROWIE

{( cJ Z

62 - 800 Kalisz; ul. Sulislawicka 108 - 110
tel. ffax.) 62 762 35 47
strona internetowa: www.sP23.kalisz.pl

Kalisz, dnia 05 listopada 2015 r.
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Pan

Grzegorz Sapinski
Prezydent
Miasta Kalisza

Dotyczy: odpowiedzi na wystapienie pokontrolne numer: SK.1711.17.2015 z dnia 29 pazdziernika 2015r.

Kontrola problemowa, w zakresie realizowanego przez Szkole Podstawowa Nr 23 im. Eligiusza
Kor-Walczaka w Kaliszu budzetu pod katem rachunkowosci i finansów- plan i wykonanie wydatków
budzetowych w 2015 roku przeprowadzona przez Stanowisko pracy ds. kontroli Urzedu Miejskiego
w Kaliszu w dniach od 16.10.2015r. do 22.1O.2015r. wykazala

nieprawidlowosci dotyczace

zapisu

ksiegowego dwóch operacji gospodarczych wprowadzonych do ksiag rachunkowych z bledna data ich
faktycznego dokonania - dotyczy miesiaca stycznia 2015r.(wpis z data 6.01.2015r. - stan rzeczywisty
7.01.2015r.- wyjasnienie pisemne zlozone przez Glównego Ksiegowego, zalaczone do protokolu) i sierpnia

'-

115r. (wpis z data 24.08.2015r., a powinien byc zgodnie ze stanem rzeczywistym- 19.08.2015r.).
Stwierdzone nieprawidlowosci

nie moga zostac usuniete ze wzgledu na zamkniete miesiace

w programie Finanse DDJ.
Do ksiag rachunkowych wprowadza sie zapisy ksiegowe, które wykazuja stan rzeczywisty,
w tym date dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z obowi~ujacymi przepisami prawa.
Jednoczesnie Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka
SIe do sprawowania
w celu przestrzeg'

samokontroli oraz zwiekszenia
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nad praca Glównej Ksiegowej

i prowadzonej gospodarki finansowej szkoly.
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l) Mariusz Witczak - Naczelnik Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu
2) Irena Sawicka - Skarbnik Miasta Kalisza
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